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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 02/11
Styremøte avholdt 26. august 18.00‐21.00 2011
27. august 09.00‐15.00 2011
Rica Hotell, Gardermoen
Deltakere:
Fra Styret:

Asle Sudbø
Haagen Valanes
Svein Rudshagen
Ben‐Erik Ness
Anders Holt Jacobsen

Fra NLF:

Tom Brien

Forfall:

Magnus Nordstrand (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Tom Erik Sørensen (varamedlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Møtet satt kl 19.00 26.08 og 09.00 27.08. Styret var beslutningsdyktig, idet 5 av styrets 7
ordinære medlemmer deltok på møtet.
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Sak 12/11



Faste saker

Medlemstall
Økonomi

Medlemstall
Pr . 23.08.2011 har seksjonen 3 647 medlemmer. Pr. 01.09.2010 hadde seksjonen 3 658
medlemmer. Nedgangen er godt innenfor normale variasjoner i løpet av et år.
Medlemstallet forventes å øke noe utover høsten 2011.
Økonomi
Nestleder leverte en grundig rapport for nøkkeltall til styret. Økonomien ser
totalt sett tilfredsstillende ut.
Vedtak: Styret tar nestleder sin redegjørelse til etterretning.
Sak 13/11
Nytt fra NLF
Fra NLF‐styremøte 27.06.2011: NLF venter på at Modellflyseksjonen skal få på plass et
sikkerhetssystem/regelverk for bruk av modellfly innenfor NLF. Sak om NM i F3K ble
sendt tilbake til styret for Modellflyseksjonen, med ønske om en grundigere
dokumentasjon av deltagernivå. Nytt møte i NLF‐Styret 05.09.2011.
Vedtak: Styret tar leder sin redegjørelse til etterretning.

Sak 14/11

Status ansettelse ny redaktør Modellflyinformasjon (MI)

Ben‐Erik redegjorde for saken. Det er innkommet fire søknader. Styret har vurdert
kandidatene, og kommet frem til en klar anbefaling.
Vedtak:
Stillingen tilbys den aktuelle kandidaten.
Sak 15/11
Status ansettelse ny fagsjef/avdelingssjef
Søknadsfristen 15.september. Enda ingen søkere, men 5 stykker har henvendt seg til NLF
som interessenter. Stillingen annonsert i MI og Flynytt.
Vedtak: Stillingsannonsen legges også ut på NIF sine hjemmesider snarest for å få den
bredest mulig annonsert.
Sak 16/11

Nordisk møte. Deltagelse fra MF

Vedtak: Styreleder ber om innspill til sakskartet for møtet fra de øvrige deltagerland. Styrets
leder, nestleder, og en person involvert i SU i styret deltar på møtet. Foreslått dato: 5. og 6.
november.

DM 461120

Side 2 av 4 sider

Protokoll fra Styremøte i Modellflyseksjonen, nr 02/11, 26. og 27. august 2011

Sak 17/11

Sak i retur fra forbundsstyret vedrørende NM F3K

Styret i NLF har sendt sak om NM i F3K i retur til styret i MF, ettersom styret NLF fant at det
ikke var dokumentert godt nok at det var tilstrekkelig deltagelse i klassen. Styret NLF er
opptatt av at et NM skal holde et høyt nivå.
Vedtak: Styret tar kontakt med gruppeleder og ber om dokumentasjon på deltagelse på
konkurranser i F3K, som innspill til F3K.
Sak 18/11

Diskusjon med representanter fra LT. Sikkerhetsforskrifter

Grunnet tjenestereiser var det ikke mulig for aktuelle kandidater fra LT å stille på dette
styremøtet.
Vedtak: Styret tar sikte på et snarlig møte mellom LT og deler av styret i god tid før neste
styremøte, på et tidspunkt som passer for LT. Asle tar kontakt med Morten Raustein for å
avtale dette snarest. Mulige deltagere fra MF: Asle, Magnus, Svein, Haagen.

Sak 19/11

Gruppeledere for gruppene

Vedtak: Styret forespør gruppeledere om de er villige til å fortsette som gruppeledere. Styret
utpeker nye gruppeledere der det er nødvendig. Styret utarbeider instruks for gruppeledere.
Forslag til instruks for gruppeledere legges frem ved neste styremøte.

Sak 20/11

Engangslisenser for modellflygere som kun flyr en til 3 ganger pr år. Sak
fra Bodø MFK

Det er kommet en forespørsel fra Bodø MFK om mulighetene for å innføre engangslisenser
for flyging enkelte dager noen få dager per år.
Vedtak: Styret anser det ikke for å være aktuelt å innføre engangslisenser for modellflyging.
Sak 21/11

Nytt landslagtøy

Det finnes følgende klasser som kan stille landslag hvert år: F1A, F1B, F2 (linekontroll), F3A,
F3B, F3C, F3F, F3J, F4C, IMAC (for tiden Basic, Sportsman, Intermediate, Freestyle). I disse
klassene vil det kunne stilles landslag med ca 50 personer totalt hvert år. Å utruste alle med
landslagsdrakter hvert år vil medføre en årlig kostnad estimert til ca kr. 60.000.
Vedtak: Landslagstøyet vil bestå av en pakke bestående av en jakke, t‐skjorter, og en caps.
Svein Rudshagen finner leverandør og innhenter tilbud, i samarbeid med Tom Brien. Dette
legges frem for styret ved neste møte.
Sak 22/11
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Styrets web‐ansvarlige redegjorde kort for status så langt. Hjemmesidene er under
fortløpende utvikling.
Sak 23/11

Eventuelt

1. Sikkerhetsutvalget
Videre fremdrift i arbeidet til SU.
Vedtak: Styret tar kontakt med ytterligere tre personer om deltagelse i SU i løpet av uke 35.
SU teller da fem personer. Fremdriftsplan for SU sitt arbeid: Magnus Nordstrand innkaller til
første møte så snart som mulig der SU konstituerer seg selv og velger leder blant SUs nye
medlemmer. Styret ønsker at SU innen 05.11.2011 har klart de overordnede punktene i
innholdet i et sikkerhetssystem.
2. NM i F3A 2011
Styreleder skal rapportere til NLF om utdeling av Kongepokalen i NM F3A, ettersom den ble
delt ut med 13 deltagere i klassen F3A. NIF/NLF‐statuttene sier at det skal være minst 15
deltagere.
Modellfly‐Norge gratulerer Ola Fremming som en på alle måter verdig vinner av
Kongepokalen. Forus RC Klubb arrangerte et meget godt stevne med en verdig ramme rundt
utdelingen av Kongepokalen.
Vedtak: Styret presiserer at arrangører for fremtiden må gjøre seg godt kjent med statuttene
for utdeling av Kongepokal. Styreleder rapporterer til NLF om utdeling av Kongepokal.
Neste styremøte: 12.11.2011 kl. 10.00‐16.00 i Avinors lokaler på Gardermoen.
Møtet hevet kl 1300 27.08.2011

Asle Sudbø
Styreleder
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